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 نماز را بنویسید. فایده   دو-1

 .گناه از دوری -2خدا، یاد -1

 تقوا یعنی چه و انسان با تقوا چه کسی است ؟ -2

 یکند؛ م حفاظت گناه را از خود و است خودنگهدار تقوا با تقوا به معنی حفاظت و نگهداری است . انسان

 در را او سرکشی با نفس یگذارد و نم دارد اختیار در را خود نفس لجام و زمام و است مسلط خودش بر یعنی

 شرایط در اگر تا بیفزاید خود توانمندی روز بر روزبه کوشد می باتقوا، انسان. بیندازد گناه هولناک های دره

 .دارد نگه آلودگی از کند و حفظ را او نیرو و قوت آن گرفت، قرار معصیت و گناه

 آن رابنویسید.آیه زیر را ترجمه و موضوع  -3

 تَصنَعون ما یَعلَمُ  ٰللّاُ  اَکبَُر وَ  ٰللاِّ  لَذکرُ  الُمنَکر وَ  وَ  الفَحشِاء َعنِ  تَنهی   الص الةَ  اِن   الص الةَ  اَقمِ  وَ 

 داند می خدا ، و است باالتر خدا یاد قطعا دارد و می باز ناپسند و زشت کار از نماز که، دار برپا را نماز و

 .کنید می چه

 کند. دوری گناهان از و نزند کاری هر به دست انسان تا شود ام :نماز خواندن موجب میپی

 چند مورد از نجاسات را بنویسید. -4

  .دارد جهنده خون که حیوانی هر و انسان خون -1

 .دارند جهنده خون که گوشتی حرام های حیوان و انسان مدفوع و ادرار -3 و 2

 .دارد جهنده خون هک حیوانی هر و انسان مردار -4

 .است نجس آنها مرده   و زنده خوک، و سگ  6 و 5

 ندارد(. اعتقاد یگانه خدای به که کسی یعنی ) کافر -7

 است. آور،نجس مستی مایع هر و شراب  -8. 

 برند بنویسید. می بین از را نماز تأثیر که اعمالی -5

 کردن غیبت -2 مادر                             و پدر کردن ناراحت -1

 .رابنویسید آن موضوع و ترجمه را زیر آیه -6

یاُم َکما َعلَیُکمُ  آَمنوا ُکتبَ  ال ذینَ  اَیَُّها یا  تَت قونَ  لَعَل ُکم قَبِلُکم ِمن ال ذینَ  َعلَی ُکتبَ  الِص 
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ما ش از پیش که کسانی بر که گونه است همان شده مقرر برشما اید،روزه آورده ایمان که کسانی ای 

 .کنید پیشه تقوا که بود باشد شده مقرر بودند،

 پیام :واجب شدن روزه بر مسلمانان و فایده های ان بر روزه داران

 چند مورد از مواردی که روزه را باطل می کند بنویسید. -7

 دنبر فرو حلق، به غلیظ غبار رساندن ، پیامبر جانشینان و پیامبر و خدا بستن بر دروغ آشامیدن، و خوردن

 صبح . اذان تا جنابت بر ماندن باقی. استمناء،  آب، در سر تمام

 عمداً  تیمم است، وظیفه اش اگر یا نکند غسل صبح اذان تا عمداً  اگر است، واجب او بر غسل که کسی -8

 نکند چه حکمی دارد ؟ تیمم

 تیمم عمداا  یمم است،ت وظیفه اش اگر یا نکند غسل صبح اذان تا عمداا  اگر است، واجب او بر غسل که کسی

 روزه تیمم با شود، میتواند تنگ وقت تا نکند غسل و کند النگاری سه اگر البته. بگیرد روزه تواند نمی نکند،

 .است کرده معصیت نکردن، غسل مورد در اما است؛ صحیح اش روزه و بگیرد

 برطرف او عذر انرمض ماه از بعد و بگیرد روزه نتواند بیماری مانند عذری علت به کسی اگر -9

 نگیرد حکمش چیست ؟ را روزه قضای عمداً  آینده رمضان تا و شود

 تا و برطرف شود او عذر رمضان ماه از بعد و بگیرد روزه نتواند بیماری مانند عذری علت به کسی گرا

ا  آینده رمضان ا ُمدا )تق یک روز هر برای هم و کند قضا را روزه هم باید نگیرد، را روزه قضای عمدا  ریبا

 .بدهد فقیر به آنها مانند و جو و گرم(گندم 750

 نگیردحکمش چیست ؟ عمداً  را رمضان ماه روزه   کسی اگر -10

 برای یعنی هم کفاره  بدهد؛ و آورد جا به را آن قضای هم باید نگیرد، عمداا  را رمضان ماه روزه   کسی اگر

 فقیر هر )به طعام بدهد فقیر شصت به یا باشد( سرهم پشت باید آن ماه یک )که بگیرد روزه ماه دو روز، هر

 شود. انجام آینده رمضان از قبل تا باید کار این و ُمدا( یک

 کند؛ حکمش چیست ؟ باطل را خود روزه   حرامی چیز به کسی اگر -11

 جبوا او بر کفاره  جمع دهد، نسبت خدا به را دروغی مثالا  کند؛ باطل را خود روزه   حرامی چیز به کسی اگر

 را هرکدام میتواند ممکن نباشد، برایش دو هر اگر البته. بدهد انجام را شده یاد کفاره   دو هر باید یعنی. یشود م

 .دهد انجام است، ممکن که

 حکم نماز و روزه شخص مسافر چیست ؟ -12

 بگیرد . روزه نباید و بخواند را شکسته نمازش باید ، رود، می سفر که کسی

 از نظر شرعی چیست ؟شرط های مسافر -13

  .باشد فرسخ 8 از کیلومتر ( بیشتر  5/22 )حدود شرعی فرسخ 4 از بیشتر او رفتن الف(

 بیشتر و روز ده خواهد می که کسی پس. بماند کرده، سفر که جایی در روز ده از کمتر بخواهد ب(

 .بگیرد هم را هاش روز و بخواند کامل را نمازش باید بماند، است، کرده سفر که محلی در

 ظالم یک با همکاری یا مظلوم به ستم قصد به اگر مثالا  باشد؛ نکرده سفر حرام کار انجام برای ج(
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 او بر سفر آن که برود سفری به مادر و پدر نهی با فرزند اگر. بگیرد را هاش روز باید کند، سفر او ظلم در

 .یردبگ را ه اش روز و بخواند تمام را نماز باید است، نبوده واجب

 تکمیل جاهای خالی با کلمات مناسب :

 .تقوا: از است عبارت نیز روزه فایده   ترین مهم-1

ث ل-2 ث ل تقوا بی های انسان م   اند. شده سرکشی و چموش های اسب بر سوار که است سوارکارانی م 

ث ل-3 ث ل ،باتقوا های آدم م   اند. شده سوار رام های اسب بر که است سوارکارانی م 

 .دارد بستگی ما توجه و دقت میزان به و تداوم به نماز ثیرتأ -4

 .کرد خواهیم دور خود زندگی از را نظمی بی بکوشیم، نماز موقع به انجام در اگر -5

 حرام راه از درآمد کسب به کمتر کنیم، رعایت را نمازگزار مکان و لباس نبودن غصبی شرط اگر -6

 .شد خواهیم متمایل

 و خضوع مستکبران مقابل در باشیم، داشته نظر در را خدا عظمت جود،س و رکوع در اگر -7

 .کرد نخواهیم خشوع

 .شود می نجس آنها با برخورد اثر در آنچه و چیز 11 مگر است، پاک چیز همه -8

 است. حرام زیاد چه و کم چه ،شراب نوشیدن -9

 .هست ما خواندن در نماز نقصی و عیب که شود می معلوم ندارد، باز زشتی و گناه از را ما نماز، اگر -10

 .است دل خواهشهای برابر در پایداری و صبر تمرین کامل مصداق روزه، -11

 کند. می باطل را روزه چیز نُه -12

 

 کرد؟ خواهد حفظ گناهانی چه برابر در را انسان زیر، اعمال درست درک و فهم

 منکرات نماز اعمال و عبارات

 توحید سوره   خواندن -1

 

 تشهد در پیامبر بر درود-2

 

 قنوت دعای-3

 

 جماعت نماز در حضور-4

انسان را از پرستش معبودهای دروغین جلوگیری -1

 می کند.

ما را از فراموش کردن نام پیامبر و دینش نجات -2

 می دهد.

 

رده کردن نیاز ها از غیر ما را از خواستن و برآو-3

 خدا نجات می دهد.

 از تک روی و تفرقه جلوگیری می کندد-4
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 «نَعبُدُ  ای اكَ »عبارت  گفتن-5

 

 «نَستَعین   ای اكَ » عبارت گفتن-6

 

 ما را از عبادت و بندگی غیر خدا دور می کند.-5

 

ما را از طلب و یاری و استعانت از دیگران نجات -6

 می دهد.

 

 

 مقصودشود  یاونم نصیب چیزی تشنگی و گرسنگی جز که داری ه روز بسا چه :فرماید می خدا رسول
 چیست؟ سخن این از گرامی پیامبر

مقصود این است که روزه داری فقط گرسنگی و تشنگی نیست بلکه انسان باید در زمان روزه داری چشم و 

 گوش و قلب و زبانش همه روزه باشد و از گناهان دوری کند.

 

 .آورید دست به آن را خپاس و کنید مراجعه خود تقلید مرجع المسائل توضیح به زیر مسائل درباره  

 چه در برسد، بماند، آنجا در روز ده خواهد می که جایی به یا وطنش به ظهر از پیش مسافر اگر-1

 بگیرد؟ روزه نباید صورتی چه در و بگیرد باید روزه صورتی

 وزهر را روز آن باید رسید، بماند آنجا در روز ده خواهدمى كه محلى یا وطن به ظهر از قبل مسافرى اگر

 به رسیدن از قبل اگر اما. باشد نزده سر وى از است، روزه مبطل كه عملى آن از قبل اگر البته بگیرد،

 دیگر باشد، شده صادر او از( غیره و آشامیدن و خوردن قبیل از) كندمى باطل را روزه كه كارى مقصد،

 .نماید قضا را آن مبارك، ماه از بعد باید بلكه بگیرد، روزه را روز آن تواندنمى

 بماند روز ده خواهد می که جایی به یا وطن به ظهر از بعد است، کرده حرکت صبح که مسافری اگر-2

 چیست؟ اش برسد، وظیفه

 ترخص حد از بعد باشد، شده خارج شهر از ظهر از قبل چنانچه بخواند، شكسته را نمازش باید كه مسافرى

 .كند قضا را آن سفر اتمام و مبارك ماه از بعد و نماید افطار نیز را اشروزه باید

 چیست؟ روز آن روزه   به نسبت وظیفه اش کند، مسافرت بعدازظهر است، روزه که کسی اگر-3

 روزه اش صحیح می باشد.

 اش وظیفه برود، فرسخ چهار از بیش به بخواهد و کند مسافرت ظهر از پیش گرفته، روزه که کسی اگر-4

 چیست؟

 وقتی به حد شرعی رسید روزه اش را افطار نماید.وظیفه اش این است که 
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